
Nye filmer 
Se de nye filmene – Kamilla og Gaute Steiwer 
presenterer aktivitetsmateriellet «O-skole-
sekken» og «Faste postmarkeringer» - du finner 
filmene på vår YouTube-kanal:  
Aktivitetsmateriell - YouTube 
 
 
 
 
 
 
Vi håper filmene vil være til inspirasjon og at 
materiellet blir tatt godt imot både i klubb og 
skole! 
 

Rapportering 
Rapporteringsfrist for kart som blir tegnet 
gjennom prosjektet er 23. juni med utbetaling 1. 
juli. Senere på året er det to nye 
rapporteringsmuligheter.  
Til RAPPORTERINGSSKJEMA 
 
Du vil finne nyttig informasjon underveis i 
rapporteringen, men vi anbefaler at følgende blir 
gjort først: 

• Finn din klubb i «Tildelingsoversikten» 

• Les «Kriterier for utbetaling av tildelte 
midler» 

• Opprett bruker og klubb og legg til 
kartene på www.skoleorientering.no. 
Hvordan det gjøres leser du HER, velg 
saken «Instruksjon – Hvordan legge til nytt 
kart». 

 
 
 

Webinar 
Den 9. juni blir det nytt webinar, denne gang med 
to tema: 

• Rapporteringsrutiner skoleprosjektet 

• Presentasjon av aktivitetsmateriellet  
«O-skole-sekken» og «Faste 
postmarkeringer».  

Innbydelse og påmelding HER. 
 

Kurs 

«Synfaring og tegning av skolegårdskart» 
 
Vi planlegger to kurs til høsten som 
forhåpentligvis vil kunne gjennomføres med 
fysisk fremmøte: 

• Sogndal (25. - 26. september) 

•  Verdal (2. - 3. oktober).  
Innbydelse og påmelding HER. 
 

Skoleorientering.no 

Statistikk per. 31. mai 2021: 

• Antall klubber: 107 (mot 98 29. mars) 

• Antall kart: 682 (mot 645 29 mars) 

• Antall brukere: 689 

 
Som statistikken viser har vi hatt opp til 20 besøk 
av registrerte brukere som har foretatt seg noe 
(tegnet løype/printet kart…) på siden i løpet av en 
dag – det er gode tall! 
 
Alle kart som er egnet for bruk i skolen kan legges 
fritt på siden, uavhengig om de har fått støtte 
gjennom prosjektet eller ei!  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKh1S4jkq4cLp6Apbwz9Jem63LFm0_b0S
https://surveys.enalyzer.com/?pid=s4hb6r5t
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Tildelingsoversikt-2021-til-klubber.pdf
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Kriterier-for-utbetaling-Skolekartprosjekt-2021.pdf
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Kriterier-for-utbetaling-Skolekartprosjekt-2021.pdf
http://www.skoleorientering.no/
https://skoleorientering.no/nyheter
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4043
https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
https://www.youtube.com/embed/nC38upJwdiE?start=6&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Dzff4C2Ijl8?start=43&feature=oembed


O-skolen.no 
Siden forrige månedsinfo har det blitt publisert 
informasjon om «Flaggjakten» og 
«Orienteringsaktivitet på Friluftsskolen» under fanen 

«Prosjekt» på www.o-skolen.no 
 

 

 
Orienteringsinstruktører 

Fristen for å inngå avtaler gjennom vårt 
samarbeid med Den Norske Turistforening/ 
Friluftsrådenes Landsforbund og deres 
Friluftsskoler er passert. Om lag 20 unge 
orienteringsinstruktører i alderen 15-26 år skal 
utføre til sammen 
40 oppdrag i 
sommer – vi ønsker 
dem lykke til! 
 

Verdens Orienteringsdag 
De klubber som ikke hadde anledning til å 
arrangere WOD i mai får en ny mulighet 8.-14. 
september 2021. Gjennom årets to 
arrangementsperioder håper vi på å nå vårt mål 
om minst 250 arrangementer med over 40 000 
deltakere. 
 

 
 
 

Facebook 
• Vi har en lukket Facebookgruppe og en 

åpen Facebookside. 
 

Flaggjakten

 
I perioden 12.-25. mai har 45 klubber tilbudt 
Flaggjakten ved å gjennomføre hele 180 digitale 
arrangementer.  

Flaggjakten handlet om å finne poster på 
skolegårdskart ved hjelp av mobilen og 
nettsiden/appen ZippyGO. Ingen postskjermer 
ble hengt opp, men når deltakeren var på rett 
plass «poppet» posten, og et spørsmål måtte 
besvares. Når alle postene var funnet kunne 
runden tas på nytt.  

Det ble registrert nesten 2 000 postbesøk, men 
tallet er antakeligvis langt høyere, fordi man også 
kunne delta uten å ha logget seg på med en 
bruker.  

Takk til alle klubber som lagde arrangementer og 
dermed sørget for at tusenvis av skolebarn fikk 
delta på en morsom, lærerik og «koronavennlig» 
aktivitet! 

Innspill-Spørsmål-Kontakt 
Henning Bratland Carlsen 
Prosjektleder Orientering i skolen 
Norges Orienteringsforbund 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
 

 

 

http://www.o-skolen.no/
https://www.facebook.com/groups/748787629354971
https://www.facebook.com/orienteringiskolen
mailto:HenningBratland.Carlsen@orientering.no

